
 हरि�ः ॐ।
  नम सर्वे�भ्यः ।

भाषि�तसंस्कृतर्वेर्गे�
 सर्वे��ां स्र्वेार्गेतम्।



   ॐ सह नार्वेर्वेतु ।
   सह नौ भुनकु्त ।

   सह र्वेीय� क�र्वेार्वेहै ।
   तेजस्विस्र्वेनार्वेधीतमस्तु मा षिर्वेषि#�ार्वेहै ।

    ॐ शास्वि%तः शास्वि%तः शास्वि%तः ॥



ॐ
   शा%ताका�ं भुजर्गेशयनं पद्मनाभं सु�शं

    षिर्वेश्वाधा�ं र्गेर्गेनसदृशं मेघर्वेर्णं� शुभाङ्गम् ।
  लक्ष्मीका%तं कमलनयनं योषिर्गेभिभर्ध्याया3नर्गेम्यं

    र्वे%दे षिर्वेष्र्णंुं भर्वेभयह�ं सर्वे3लोकैकनाथम् ॥



भाषि�तसस्कृतर्वेर्गे3ः-३८
र्गेीतासॊपानम्-   १ एर्वें षिर्वेभषिक्तर्वेल्ल�ी

 र्गेीतार्ध्यायानम्
 अभ्यासा: 
  षिर्वेभषिक्तर्वेल्लरि� परि�चयः
 व्याैक�र्णंसम्भ%धबालपाठाः



र्गेीतार्ध्यायानम्
     ॐ पाथा3य प्रतितबोतिधतां भर्गेर्वेता ना�ायरे्णंन स्र्वेयं

     व्यासेन ग्रभिथतां पु�ार्णंमुषिनना मर्ध्याये महाभा�तम् ।
 अ#ैतामृतर्वेर्षि�र्णंीं भर्गेर्वेतीमष्टादशार्ध्यायातियनीं

     अम्ब त्र्वेामनुस%दधाषिम भर्गेर्वेद्गीते भरे्वे#ेषि�र्णंीम् ॥ १॥
 ॐ (हे) अम्ब भर्गेर्वेद्-र्गेीते ! स्र्वेयं भर्गेर्वेता ना�ायरे्णंन पाथा3य प्रतितबोतिधतां, पु�ार्णं-मुषिनना व्यासेन महाभा�तम्-मर्ध्याये ग्रभिथतां, अष्टादश-अर्ध्यायातियनीं, अ#ैत-अमृत-

र्वेर्षि�र्णंीं, भर्गेर्वेतीम्, भर्वे#ेषि�र्णंीम,् त्र्वेाम्  (अह)ं अनुस%दधाषिम ॥ १॥ 

     नमोऽस्तु ते व्यास षिर्वेशालबुदे्ध फुल्ला�षिर्वे%दायतपत्रनेत्र ।
       येन त्र्वेया भा�ततलैपूर्णं3ः प्रज्र्वेालिलतो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २॥

(हे) षिर्वेशाल-बुदे्ध, फुल्ल-अ�षिर्वे%द-अयत-पत्र-नेत्र,  व्यास !   त्र्वेया येन भा�त-तलै-         पूर्णं3ः ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्र्वेालिलतः ते नमः अस्तु ॥ २॥



 प्रपन्नपारि�जातायतोत्ररे्वेत्रैकपार्णंये ।
     ज्ञानमुद्राय कृष्र्णंाय र्गेीतामृतदहेु नमः ॥ ३॥

 प्रपन्न-पारि�जाताय, तोत्र-रे्वेत्र-एक-पार्णंये, ज्ञानमुद्राय, र्गेीत-अमृत-दहेु,    कृष्र्णंाय नमः ॥ ३॥

   र्वेसुदेर्वेसुतं देरं्वे कंसचारू्णं�मद3नम् ।
     दरे्वेकीप�मान%दं कृष्र्णंं र्वे%दे जर्गेद्गरुुम् ॥ ४॥

 र्वेसुदेर्वे-  सुतं दरंे्वे, कंस-चारू्णं�-  मद3नम् , देर्वेकी-प�म-आन%द,ं जर्गेद्गरुुम्,  कृष्र्णंं (अहं)  र्वे%दे॥ ५॥



  भीष्मद्रोर्णंतटा जयद्रथजला र्गेा%धा�नीलोत्पला
     शल्यग्राहर्वेती कृपेर्णं र्वेहनी कर्णं�न रे्वेलाकुला ।

 अश्वत्थामषिर्वेकर्णं3घो�मक�ा दयु_धनार्वेर्तितनी
       सोत्तीर्णंा3 खलु पाण्डरै्वे �र्णंनदी कैर्वेत3कः केशर्वेः ॥ ५॥

भीष्म-द्रोर्णं-  तटा (इर्वे), जयद्रथ-  जला (इर्वे), र्गेा%धा�-नील-  उत्पला (इर्वे),

शल्य-  ग्राहर्वेती (इर्वे),   कृपेर्णं र्वेहनी (इर्वे),   कर्णं�न रे्वेलाकुला (इर्वे),

अश्वत्थाम-षिर्वेकर्णं3-घो�-  मक�ाः (इर्वे), दयु_धन-अर्वेर्तितनी,  सा �र्णंनदी

       पाण्डर्वेैः उत्तीर्णंा3 खलु केशर्वेः कैर्वेत3कः ॥ ६॥



  पा�ाशय3र्वेचः स�ोजममलं र्गेीताथ3र्गे%धोत्कटं
  नानाख्यानककेस�ं हरि�कथासम्बोधनाबोतिधतम् ।

   लोके सज्जन�ट्पद�ैह�हः पेपीयमानं मुदा
     भूयाद्भा�तपङ्कजं कलिलमलप्रर्ध्यार्वेंलिस नः शे्रयसे ॥ ६॥

 पा�ाशय3र्वेचः स�ोजम्, र्गेीत-अथ3-र्गे%ध-उत्कटं, अमलं, नाना-ख्यानक-केस�,ं हरि�-कथा-सम्बोधना-बोतिधतम्,  लोके
सज्जन-�ट्-    पदःै मुदा अह�हः पेपीयमानं, भा�त-पङ्कजं,      नः शे्रयसे कलिलमलप्रर्ध्यार्वेंलिस भूयात् ॥ ७॥

      मूकं क�ोतित र्वेाचालं पङंु्ग लङ्घयते षिर्गेरि�म् ।
     यत्कृपा तमहं र्वे%दे प�मान%दमाधर्वेम् ॥ ७॥

    यत् कृपात् मूकं र्वेाचालं क�ोतित,    पङंु्ग षिर्गेरि�म् लङ्घयते (च)   । तम् प�म्-आन%द-माधर्वेम्,    अहं र्वे%दे ॥ ८॥



र्ध्यायानम्
     यं ब्रह्मा र्वेरुरे्णं%द्ररुद्रमरुतः स्तु%र्वेस्वि%त षिदव्यःै स्तर्वेःै

    रे्वेदःै साङ्गपदक्रमोपषिन�दरै्गेा3यस्वि%त यं सामर्गेाः ।
    र्ध्यायानार्वेस्विस्थततद्गतेन मनसा पश्यस्वि%त यं योषिर्गेनो

       यस्या%तं न षिर्वेदःु सु�ासु�र्गेर्णंा देर्वेाय तस्मै नमः ॥
        यं ब्रह्मा र्वेरुर्णं इ%द्र रुद्र मरुतः षिदव्यःै स्तर्वेैः स्तु%र्वेस्वि%त,

   यं सामर्गेाः रे्वेदःै साङ्ग-पद-क्रम-  उपषिन�दःै र्गेायस्वि%त,

  यं योषिर्गेनः र्ध्यायान-  अर्वेस्विस्थत तद्-   र्गेतेन मनसा पश्यस्वि%त,

  यस्य अ%तं सु�-असु�-   र्गेर्णंाः न षिर्वेदःु,     तस्मै देर्वेाय नमः ॥ ९॥



 र्गेीतासॊपानम् १
     माम् षिर्वेतिद्ध। आत्मानं षिर्वेतिद्ध।





ॐ
  येनाक्ष�समाम्नायमतिधर्गेम्य महेश्व�ात् ।

      कृत्स्नं व्याक�र्णंं प्रोकं्त तस्मै पाभिर्णंनये नमः ॥
 

    र्वेाक्यका�ं र्वे�रुचिंच भाष्यका�ं पतञ्जलिलम् ।
    पाभिर्णंनिंन सूत्रका�ञ्च प्रर्णंतोऽस्विस्म मुषिनत्रयम् ॥२॥



 

१. अइउ   र््णं । २. ऋऌ   क् । ३. एओ   ङ् । ४. ऐऔ   च् । ५. हयर्वे�   ट् ।
६. ल   र््णं । ७. ञमङर्णंन   म् । ८. झभ   ञ् । ९. घढध   �् ।
१०. जबर्गेडद   श् । ११. खफछठथचटत   र्वे् । १२. कप   य् ।
१३. श�स   �् । १४. ह     ल् ॥ इतित माहेश्व�ाभिर्णं ।
 *   ए�ाम् अ%त्याः  इतः (इत्)*



षिर्वेभषिक्तर्वेल्ल�ी
 षिर्वेभषिक्तः =   षिर्वेभजनम् इतित --     नामाषिन एर्वें कमा3भिर्णं शब्दानाम्

 उत्पन्नसहायाकप्रत्ययाः
 र्वेल्ल�ी =    र्वेल्लं संर्वे�र्णंं ॠच्छतीतित = र्वेलिल्ल,     लता इत्यकॆु्त हा�र्वेत्

ग्रहर्णंम्
*      र्वेयैाक�र्णंसम्भध कॆतिचत् संज्ञा पदाषिन अग्रॆ पठॆमः।
 



   अपदम् न प्रयञुीत =        न पदम् अस्विस्त चॆत् तस्य प्रयॊर्गें न क�र्णंीयम्
१.  पदम् =   सुषि�ङ%तं पदम् (१.४.१४) = सुप्-तितङ्-  अ%तम् पदम्,  यः

 शब्दः सुप्-   प्रत्यया%तः अस्विस्त तितङ्-   प्रत्यया%तः र्वेा अस्विस्त,  तस्य
  अनेन सूत्रेर्णं 'पद'   संज्ञा भर्वेतित ।

 षिर्वेभषिक्तश्च (१.४.१०४) = सुपः तितङः षिर्वेभषिक्तः च।
 प्रत्ययाः = पदषिनमा3र्णंात� पदा%तॆ यॊलिजत ंस्र्वे�ाः
 सुप् प्रत्ययाः --नामपदानाम् एर्वे। नामाषिन, अव्ययाषिन 
 तितड़् प्रत्ययाः -- षिक्रयापदानाम् एर्वे।



         एक तितड् र्वेाकयम्। एस्विस्मन एक तितड%तं पदम् अस्विस्त तत् र्वेाक्यम्।
यदा

            �ामः र्वेनं र्गेच्छतित। ,     र्गेच्छलिस।,     र्गेच्छाषिम।

             कत3ः कम� षिक्रया - ,     (त्र्वेम)्   ,     (अहम्)

�ाम, र्वेनम्, आत्मन्, कतृ3,   इत्यादयः प्राषिदपतितकाषिन

र्गेम्, पठ्, पा, नी,  भू ,   इत्यादयः औपदॆभिशकधातर्वेः (  मूल धातर्वेः)



  सुप् प्रत्ययाः

    प्रथम --             सु औ जस ्

  षि#यीया --        अम् औट् शस् 

   तृतीया --         टा भ्याम् भिभस ्

  चतुर्तित --           ङे भ्याम् भ्यस ्

  पंचषिम --       ङलिस भ्याम् भ्यस् 

  �षिष्ट --          ङस ् ओस ् आम् 

  स�षिम --          तिङ ओस् सुप् 

 प�स्मपैषिदधातूनां मूल-तितङ् प्रत्ययाः
        तितप् तस् लिझ

        लिसप ् थस् थ

         षिमप् र्वेस् मस् 

 आत्मनेपषिदधातूनां मूल-तितङ् प्रत्ययाः

         त आताम् झ

     थास् आथाम् र्ध्यार्वेम् 

          इड् र्वेषिह मषिहङ् 



   सुप् षिर्वेभक्तयः :--
 – प्रथम षिनदॆ3भिशकं, नाम,  प्रातितपतितकाथॆ3 -( Nominative Case)
 #तीया -- कम3भिर्णं,  प्रतितग्राषिहकम् - ( Accusative Case)
 ततीया -- सम्प�सा�र्णंॆ,  सम्यॊलिजकम् - ( Instrumental Case)
 चतुर्तित -- सम्प�दानॆ,  उद्दॆभिशकम् - ( Dative Cases)
 पंचषिम -- अपादानॆ,  प�ायॊलिजकम् - ( Ablative Cases)

 �षिष्टः -- संम्भधकम्, - ( Genitive Cases)
 स�षिम -- अतिधक�रॆ्णं, - ( Locative Cases)

 –  सम्भॊधनप्रथम सम्भॊधनाथॆ3 -- ( Vocative)

 उपसर्गेा3ः :-
प्र-प�ा-अप-सम्-अनु-अर्वे-षिनस्-षिन�्-दसु्-द�्ु-षिर्वे-आङ्-षिन-अतिध-अषिप-अतित-सु-उत्-
अभिभ-प्रतित- परि�-   उप एते प्रादयः     । ते�ां शब्दानां षिक्रयायोरे्गे उपसर्गे3   संज्ञा भर्वेतित ।



1. agent (karta, often in subject position, performing independently)
2. patient (karman, often in objective position)
3. means (karana, instrumental)
4. recipient (sampradaana, similar to dative)
5. source (apaadaana, similar, but not the same, as ablative)
6. possessor (sambandha, genitive)
7. locus (adhikarana, locative or goal)



ॐ सर्वे� भर्वे%तु सुखिखनः
सर्वे� स%तु षिन�ामयाः ।
सर्वे� भद्राभिर्णं पश्य%तु

मा कतिश्चद्दःुखभाग्भरे्वेत् ।
ॐ शास्वि%तः शास्वि%तः शास्वि%तः।।
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